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प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहता, 1966 व त्याखाली तयार केलेले महाराष्ट्र जमीन महसूल 

(सरकारी जनमनीची नवल्हेवाट करणे) ननयम,1971 व ऄन्य तदनुषं नगक तरतूदीनुसार शासकीय/ नझूल 
जनमनी ननवासी प्रयोजनासाठी, व्यक्ती/संस्था/सहकारी गृहननमाण संस्थानंा प्रचनलत धोरणानुसार 
भोगानधकार मूल्य अकारुन कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे्टयायाने नवहीत ऄटी व शतीवर वळेोवळेी प्रदान 
केलेल्या अहेत. ऄशाप्रकारे मंजूर शासकीय जनमनीवर आमारत बाधंताना, राष्ट्रीयकृत बँका तथा शासन 
मान्यता प्राप्त नवनत्तय संस्था, सहकारी बँका आत्यादी याचं्याकडून कजथ ईभारणी करता येते. मात्र, ऄशा 
आमारतीमधील सदननका/गाळा तयार झाल्यानंतर काळाच्या ओघात सदननका/गाळा धारकास 
कुटंुबातील सदस्याच्या/स्वत:च्या औषधो्चारासाठी, मुलाचं्या/्ाल्याचं्या नशक्षणासाठी, व्यवसाय 
वृध्दीसाठी ्ैशाची ककवा कजाची गरज लागली तर संबंनधत सदननका/गाळा तारण ठेउन कजथ 
ईभारण्यास ्रवानगी देण्याबाबत सध्या सुस््ष्ट्ट धोरण ऄज्स्तत्वात नाही. 

भाडे्टयायाने ऄथवा भोगवटादार वगथ-2 या धारणानधकारावर कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या 
शासकीय जनमनी कजथ ईभारणीसाठी नवनत्तय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ्रवानगी देणे तथा तारण फी 
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अकारणे याबाबत संदभाधीन शासन ननणथय नदनाकं 27.02.2009 व नद.16.06.2016 ऄन्वये शासनाने  
धोरण नननरृत केलेले अहे. 

त्याच धतीवर शासकीय/ नझूल जमीन प्रदान केलेल्या व्यक्ती व संस्था यानंी ऄशा जनमनीवर 
बाधंलेल्या आमारतीमधील सदननका/गाळे धारकानंा, कुटंुबातील सदस्याच्या/स्वत:च्या 
औषधो्चारासाठी, मुलाचं्या/्ाल्याचं्या नशक्षणासाठी, व्यवसाय वृध्दीसाठी ्ैशाची ककवा कजाची गरज 
लागली तर संबंनधत सदननका/गाळा तारण ठेउन कजथ ईभारण्यास ्रवानगी देण्याबाबत धोरण 
नननरृत करण्याची अवश्यकता अहे. त्यामुळे ऄशा आमारतीमधील सदननका/गाळे धारकानंा भनवष्ट्यात 
याबाबत ऄडचणी येउ नयेत, या ईदे्दशाने व्यक्ती व संस्था यानंा ननवासी ककवा औद्योनगक ककवा 
वानणज्ययक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या शासकीय जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका/गाळा 
धारकास या सदंभात अ्ली सदननका/गाळा कजथ ईभारणीसाठी नवनत्तय संस्थेकडे “तारण ठेवण्यास” 
्रवानगी देणे अनण या संदभात “तारण शुल्क” अकारण्याबाबत धोरण नननरृत करण्याची बाब 
शासनाच्या नवचाराधीन होती.  

शासन ननणथय:- 

            महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहता, 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जनमनींची 
नवल्हेवाट करणे) ननयम, 1971 ऄन्वये कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे्टयायाने प्रदान केलेल्या 
शासकीय/नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका /गाळा धारकानंा त्याचंी सदननका/गाळा कजथ 
ईभारण्याकामी तारण ठेवण्यास ्रवानगी देण्यासंदभात ्ुढीलप्रमाणे नदशाननदेश देण्यात येत अहेत:-  

01. महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहता, 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जनमनीची 
नवल्हेवाट करणे) ननयम, 1971 ऄन्वये ननवासी, औद्योनगक व वानणज्ययक प्रयोजनासाठी, 
नवनवध व्यक्तींना/संस्थानंा/सहकारी गृहननमाण संस्थानंा, कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे्टयायाने 
मंजूर केलेल्या शासकीय/नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका /गाळा धारकानंा 
कुटंुबातील सदस्याच्या/स्वत:च्या औषधो्चारासाठी, मुलाचं्या/्ाल्याचं्या नशक्षणासाठी, 
व्यवसाय वृध्दीसाठी ्ैशाची ककवा कजाची अवश्यकता भासल्यास त्यानंा राष्ट्रीयकृत 
बँका/ सहकारी बँका/शेड्युल्ड बँका/नवनत्तय संस्थाकंडून कजथ ईभारण्याकामी त्याचंी 
सदननका/गाळा “तारण ठेवण्यास” नजल्हानधकारी याचं्या स्तरावरून ्रवानगी देता येइल, 
मात्र, याकनरता ऄशी सदननका/गाळा संबंनधत नवत्तीय संस्थेकडे गहाण/तारण ठेवण्यासाठी 
्रवानगी देतानंा ्ुढीलप्रमाणे प्रयोजन ननहाय “तारण शुल्क” अकारून शासनाकडे भरणा 
करून घेणे ऄननवायथ राहील. 
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ऄ.क्र. संबंनधत सदननका/गाळा मंजूरीचे प्रयोजन   तारण शुल्क 

(कजाच्या रकमेच्या) 

1 औद्योनगक व वानणज्ययक प्रयोजनाकरीता 0.50% 

2 ननवासी व ऄन्य प्रयोजनाकरीता 0.25% 

02.  व्यक्ती व संस्था ं यानंा ननवासी ककवा औद्योनगक ककवा वानणज्ययक प्रयोजनासाठी प्रदान 
केलेल्या शासकीय/ नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका/गाळा धारकास ईक्त नमूद 
कारणाकरीता त्याचंी सदननका/गाळा तारण ठेउन राष्ट्रीयकृत बँका/ सहकारी बँका/शेड्युल्ड 
बँका/नवनत्तय संस्थाकंडून कोणत्याही कारणास्तव कजथ घेउन ननधी ईभारावयाचा ऄसल्यास, त्यानंी 
याबाबतची ्रवानगी नमळण्याकरीता संबंनधत नजल्याचे नजल्हानधकारी याचं्याकडे ऄजथ दाखल करुन 
्रवानगी मागणे अवश्यक राहील. सदर ऄजासोबत संबंनधत सदननका/गाळा धारकानंी ्ुढील 
कागद्त्रे जोडणे अवश्यक राहील :-  

(1) संबंनधत व्यक्ती/संस्थेस  शासकीय जमीन प्रदान केलेल्या अदेशाचंी प्रत ककवा     
     मालमत्ता्त्रकाची प्रत ककवा गा.न.नं.7/12 ची प्रत 

(2) संबंनधत व्यक्तीस/संस्थेस, संबंनधत शासकीय / नझूल जनमनीवरील आमारती संदभात   
ननयोजन प्रानधकाऱ्याने प्रदान केलेल्या बाधंकाम ्रवानगीची प्रत ककवा भोगवटा 
प्रमाण्त्राची प्रत 

(3) सदननका / गाळा धारक सहकारी संस्थेचे सभासद म्हणनू सदननका/गाळा धारण करीत 
ऄसल्यास, भागधारक प्रमाण्त्राची प्रत व  सदननका/गाळा धारकास संबंनधत संस्थेने       
प्रदान केलेले वाट् प्रमाण्त्र, तसेच संबंनधत संस्थेच ेना-हरकत प्रमाण्त्र. 

(4) यया नवनत्तय संस्थेकडून/बँकेकडून कजाची ईभारणी करावयाची अहे त्याचंे ्त्र      

03. संबंनधत नजल्याच े नजल्हानधकारी यानंी प्रकरण्रत्व े ईक्त ्नरच्छेद क्र.02 मधील कागद्त्र े
त्ासून, ्नरच्छेद क्र.01 मधील तक्त्यानुसार नवहीत केलेले “तारण शुल्क” अकारुन व वसूल करून 
ऄशी ्रवानगी देण्याबाबत कायथवाही त्याचं्या स्तरावर करावी. 

04. व्यक्ती/संस्था यानंा ननवासी ककवा औद्योनगक ककवा वानणज्ययक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या 
शासकीय / नझूल जनमनीवरील आमारतीतील सदननका/गाळा तारण ठेउन राष्ट्रीयकृत बँका/ सहकारी 
बँका/शेड्युल्ड बकँा/नवनत्तय संस्थाकंडून कोणत्याही कारणास्तव कजथ ईभारण्यास ्रवानगी देताना 
्ुढील ऄटी/शती लागू राहतील:- 
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 (ऄ) शासकीय/ नझूल जनमनीवरील संबंनधत आमारतीतील सदननका/गाळा तारण ठेउन कजथ 
ईभारण्यास ्रवानगी देताना ईक्त ्नरच्छेद क्र.01 मधील तक्त्यानुसार ऄनुज्ञये ऄसणारे 
“तारण शुल्क”  शासनाकडे अगाउ भरणे अवश्यक ऄसेल. तारण शुल्क वसुल केल्यानंतर 
्रवानगी अदेश ्ानरत करताना यया रकमेच्या कजथ ईभारणीसाठी तारण शुल्क वसुल करुन 
्रवानगी देण्यात अली अहे, तेवढ्या कजथ रकमे्रुतेच हे अदेश वधै ठरतील. 

(ब) कजथदार व्यक्ती/संस्था यानंी वरीलप्रमाणे शासकीय/नझूल जनमनीवरील संबंनधत 
आमारतीमधील सदननका/गाळा तारण ठेवून घेतलेल्या कजाची ्रतफेड केली नाही तर, त्याची 
सवथस्वी जबाबदारी त्या व्यक्ती/संस्था याचंी राहील. नवनशष्ट्ट प्रकरणात तारण ठेवलेली 
सदननका/गाळा कजथ देणाऱ्या नवत्तीय संस्थेकडे हस्तातंरण करण्याची ्नरज्स्थती ईद्भवल्यास  
व त्यानुषंगाने, ऄशी सदननका/गाळा संबंनधत नवत्तीय संस्थेकडून ककवा सदननका/गाळा 
धारकाकडून नवक्री/नललाव होत ऄसल्यास, त्यासाठी संबंनधत व्यक्ती/संस्था यानंी ककवा 
यथाज्स्थती नवत्तीय संस्थेने शासनाकडे नवहीत हस्तातंरण शुल्काचा भरणा करणे अवश्यक 
राहील. सदननका / गाळा तारण ठेवावयाच्या बकेँने/     नवत् तीय संस्थेने त्यांच्या कजथफेडीच्या रकमेची 
्तूथता करण्याकरीता जर भनवष्ट्यात सदर गाळा, गाळ्याचा भाग/सदननका, सदननकेचा कोणताही 
भाग नवक्रीस काढला तर संबनंधत बकँ/     नवत् तीय संस्था यांना देय ऄसलेली रक्कम अनण सदर 
गाळा/सदननका यांची ऄ्ेनक्षत ककमत याचा त्शील देउन नजल्हानधकारी याचंी ्वूथ्रवानगी घेणे 
ऄननवायथ राहील अनण ऄशी ्वूथ् रवानगी नमळाल्यानंतर नवक्री करण्यात येणाऱ्या सदननका/गाळा 
याचं्या नवक्री्ोटी बकेँस/     नवत् तीय संस्थेला नमळणा-या रकमेतून बकँ/     नवत् तीय संस्थेने ्नहला भार 
म्हणनू शासनास ्ढुील रकमा देणे ऄननवायथ राहील :- 

  (1) शासकीय / नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील  सदननका/गाळा नवक्री होत ऄसेल,त्यावळेी 
या सदननका/गाळा यांच्या बाबतीत प्रचनलत धोरणानुसार शासनास देय होइल आतकी 
“हस्तांतरण- फी” (या प्रसंगी ऄनर्जजत रक्कम अकारण्यात येणार नाही) 

(2)  शासकीय /नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका/गाळा यांच्याबाबतीत शासनास 
देय ऄसतील ऄशा आतर कोणत्याही देय रकमा. 

(क)  थकीत कजा्ोटी नवक्रीने हस्तातंरीत होणारी सदननका/गाळा यया जनमनीवर अहे, ती जमीन 
भोगवटादार वगथ-2 ककवा यथाज्स्थती शासकीय भाडे्टयाा या धारणानधकाराचीच राहील. 

05.  शासकीय /नझूल जनमनीवरील आमारतीतील एखादी सदननका/गाळा तारण ठेउन कजथ 
ईभारण्याकामी प्रस्तुत धोरण लाग ू ऄसले. कजथ घेण्यासाठी संबनंधत शासकीय /नझूल जमीन तारण 
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ठेवावयाची ऄसल्यास संदभाधीन क्र.4 येथे नमूद शासन ननणथयानुसार कायथवाही करणे अवश्यक राहील. 
ऄसेल. 

06. हा शासन ननणथय, नवधी व न्याय नवभाग  अनण  नवत्त  नवभागाच्या ऄनौ्चारीक  संदभथ         
क्र.143/2017/ व्यय-9, नद.21/04/2017 ऄन्वये प्राप्त सहमतीने ननगथनमत करण्यात येत अहे. 

सदर शासन ननणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ई्लब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201705251202449819 ऄसा अहे. हा अदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे रायय्ाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

        (मनु कुमार श्रीवास्तव) 
  प्रधान सनचव (महसूल) 

प्रत, 
1) मा. रायय्ाल, महाराष्ट्र रायय याचंे सनचव, राजभवन, मलबार नहल, मंुबइ. 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे ऄ्र मुख्य सनचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
3) मा. मंत्री (महसूल), याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
4) मा. राययमंत्री (महसूल), याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
5) मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबइ. 
6) ऄ्र मुख्य सनचव, (नवत्त), नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
7) महालेखा्ाल (लेखा व ऄनुज्ञयेता) महाराष्ट्र -1/2, मंुबइ / नाग्ूर. 
8) महालेखा्ाल (लेखा ्रीक्षा) महाराष्ट्र -1/2, मंुबइ / नाग्ूर 
9) प्रधान सनचव, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय,मंुबइ. 
10) प्रधान सनचव (महसूल), महसूल व वन नवभाग, याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबइ. 
11) जमाबंदी अयुक्त अनण संचालक, भमूी ऄनभलेख, ्ुणे. 
12) नोंदणी महाननरीक्षक, मुद्ांक नवभाग, ्ुणे. 
13) महासंचालक, मानहती व जनसं्कथ  सचंालनालय, मंुबइ. 
14) सवथ नवभागीय अयुक्त 
15) सवथ नजल्हानधकारी 
16) ऄनधदान व लेखा ऄनधकारी, मंुबइ. 
17) ननवासी लेखानधकारी, मंुबइ. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18) सवथ सहसनचव / ई्सनचव, महसूल व वन नवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
19) सवथ "ज" समूह कायासने, महसूल व वन नवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
20) ननवड नस्ती (कायासन ज-1) 
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